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আেমিরকা এ যুেগর েফরাউন! 
(েখারাসােনর পুণয ভ্ িমেে ১৪৩৩ িহজিরর ঈদুল িফেেরর নামােজর পভেবর 

�দ� মভলযবান খুেবা) 

 

মভল 

শাইখ খািলদ িবন আ�ুর রহমান আল হসাইনান রহহ 

 

অনুবাদ 

মাওলানা আইমান মাহমুদ হািফজাহুাহ  
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3 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 فهو اهللاُ  ييهد من ،أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ،ونستغفره به نستعني ،هللا احلمد

 عبده حممًدا أن وأشهد له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له، يهاد فال يضلل ومن ،املهتدي
وسلم عليه اهللا صلى ورسوله  

সম� �শংসা আুাহ োআলার জনয, োর কােছ আমরা সাহাযয কামনা কির এবং  মা �াথরনা 

কির৷ োর িনকট আমরা পানাহ চাই আমােদর নফেসর অিন�ো েথেক এবং আমােদর কেমরর 

িবষি�য়া েথেক৷ িেিন যােক েহদায়াে িদেবন একমা� েসই েহদায়াে�া�৷ আর িেিন যােক 

েগামরাহ করেবন োেক পথ েদখাবার েকউ েনই৷ আিম সা য িদি� েয, এক আুাহ ছাড়া 

আর েকান মাবুদ েনই এবং োর েকান শরীক েনই৷ আিম আেরা সা য িদি� েয, মুহা�াদ 

সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুাম োঁর বা�া ও রাসুল৷ 

হামদ ও সালােমর পর-  

আুাহ োআলা পিব� েকারআেন কারীেম আমােদর আেদশ কেরেছন আমরা েযন আমােদর 

পভবরবেরী উ�েেদর অবঅা িনেয় িচিা িফিকর কির৷ চাই োরা কােফর জািে েহাক বা মুিমন 

জািে৷ উদাহরণ�রপ আুাহ োআলা আমােদর আেদশ কেরেছন আমরা েযন েফরাউেনর 

অবসহা েথেক িশ া িনই৷ িেিন এরশাদ কেরেছন- 

}َخيَْشى لَِمنْ  َلِعبـْرَةً  َذِلكَ  ِيف  ِإنَّ *  َواْألُوَىل  اْآلِخرَةِ  َنَكالَ  اللَّهُ  فََأَخَذهُ {  

অথরহ ফেল আুাহ োেক পরকােলর ও ইহকােলর আযােব পাকড়াও করেলন, এেে অবশযই 

উপেদশ রেয়েছ েয ্য় কের োর জেনয৷  সুরা নািযআেত ২৫-২৬) 

যিদ আমরা িচিা কির বা অবাধয আেমিরকা ও পভবরবেরী অবাধয জািের মাে  িমলাই োহেল 

আমরা েদখেে পােবা েয, যমানার অবাধয কােফর েেণীর সােথ এ যমানার অবাধয কােফর 

েেণীর মাে  িবরাট িমল রেয়েছ৷ 

োই এই ব�ৃোিটেক الزمان وفرعون العصر طاغية  - “যুেগর ৈ�রাচারী ও যমানার েফরাউন” 
নােম নামকরণ করেে আমার মেন ইে� জাগল৷ আর এখােন আিম আেমিরকােক উে�শয 

িনেয়িছ এবং আেমিরকা স�ে� আিম িেনিট িবষয় আেলাচনা করিছত 
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   ১- সীমাল�নকারী আেমিরকা ও পভবরবেরী সীমাল�নকারীেদর মাে  েযাগসভ�৷ 

   ২- ইিেহােসর আেলােক আেমিরকার স�ােসর ধরণ৷ 

   ৩- সৃি�কুেলর বযাপাের আুাহ োআলার নীিেমালা৷ 
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��থম আেলাচনা� 

সীমাল�নকারী আেমিরকা ও পভবরবেরী সীমাল�নকারীেদর মাে  েযাগসভ�৷ 

উ্য়িটর মাে  �থম েযাগসভ� হল, আেমিরকা এই দািব কের েয, আেমিরকা এমন এক রা� 

যা কখেনা দমন করা স�ব না, এবং এমন এক শি� যা কখেনা পরা ভ্ ে হেব না৷ বরং 

সবরদাই ো িটেক থাকেব৷  নাউযুিবুাহ)৷ োই অনযানয সকল রাে�র �িে োর শাসন ও 

িনয়�ণেক �িেেরাধ করার মে েকউ েনই৷ এটা মভলেহ োেদর এই �াচীন কিথকার উপর 

িনিমরে েয, “আেমিরকাই িব�, িব�ই আেমিরকা”৷ 

োেদর পভবরবেরী কােফর জািেও অনুরপই করে৷ যখন োরা িনেজেদর শি�ম�া ও �্াব- 

�িেপি� িনেয় পযরােলাচনা করে েখন োরা অহংকারবশেহ বলে, আমরা কখনই িবলীন 

হবনা৷ এজেনযই আুাহ োআলা বেলেছন- 

}َزَوالٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما قـَْبلُ  ِمنْ  أَْقَسْمُتمْ  َتُكونُوا أَوَملَْ {  

অথরহ েোমরা িক পভেবর শপথ কের বলেে না েয, েোমােদর পেন েনই৷  সুরা ইবরাহীমত ৪৪) 

এজনযই আেমিরকার সােবক পররা�ম�ী একিট আেমিরকান িব�িবদযালেয় েকান এক 

সা াষকাের অেযি অহিমকাপভণর্ ােব এই মারামক কথািট বেলিছল েয, “এই িবে� একিটই 

সুপার পাওয়ার  মহা শি�ধর রা�) রেয়েছ, আর ো হে� মািকরন যু�রা�”৷ 

সুেরাং োরা এই িব�াস েপাষণ কের েয, আেমিরকা এমন এক শি�, যা কখেনা পরা ভ্ ে 

হেব না এবং যার সামেন েকউ দাঁড়ােে পারেবনা৷ এমনিক ে�িসেড� বুশ োর েকান ্াষেণ 

বেলিছল েয, “অিচেরই আেমিরকা সারা িবে�র েনেৃ� িদেব... অিচেরই আেমিরকা সারা িবে�র 

েনেৃ� িদেব...” এজনযই েুিম সবরদা মািকরিনেদর েদখেব েয, োরা িবে�র সামেন িনেজেদর 

কুশলী ও অি্জজনেদর এ্ােব েুেল ধরেে খুব ্ালবােস েয, োরা জেল, অেল ও শভেনয 

সবর� িনেজেদর টযাংক ফাইটার ও যুযজাহাজ িনেয় পিরিমণ কের ও  ািপঁেয় পেড়... ইেযািদ 

ইেযািদ৷ িকক এেসব েকন?! এসব এজনযই, েযন িব� োেদর �িে আেি�ে থােক৷ 

সীমাল�নকারী আেমিরকা ও পভবরবেরী অবাধয কােফর জািের মাে  এটাই �থম েযাগসভ�৷  
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উ্য়িটর মাে  ি�েীয় েযাগসভ� হল, আুাহ ও বা�ােদর �িে বড়াই-অহংকার করা৷ 

আেমিরকাও িব�বাসীর সােথ 

}اْألَْعَلى رَبُُّكمُ  أَنَا{  

অথরহ আিমই েোমােদর সেবরাা �িেপালক  সুরা নািযআেত ২৪) 

এবং 

}َغْريِي إَِلهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َعِلْمتُ  َما{  

অথরহ আিম ছাড়া েোমােদর অনয েকান ইলাহ আেছ বেল আিম জািননা  সুরা কাসাসত ৩৮) 

এবং 

}الرََّشادِ  َسِبيلَ  ِإالَّ  أَْهِديُكمْ  َوَما أََرى َما ِإالَّ  أُرِيُكمْ  َما{  

অথরহ আিম যা বুি , েোমােদরেক ো-ই বলিছ৷ আিম েোমােদরেক শধু সষপথই েদিখেয় 

থািক৷  সুরা মুিমনহ  ২৯) 

এ আয়াে�েয়র মে আঁচরণ কের থােক৷ 

এজনযই আেমিরকার েকান এক েনো েয িকনা “উপসাগরীয় যুেয” েথা আরব উপসাগর 

েীের অবিসহে একিট যুেয েহায়াইট হাউেসর মুখপা� িছল, েস জািজরােুল আরেবর ভ্ িমেে 

আগমেনর সময় বেলিছল, “আমরা এেসিছ পালনকেরার ্ুল শধরােে, েকননা িেিন েপ�লেক 

আরেবর মািটেে েরেখেছন”৷ 

সুেরাং আেমিরকানরা এই িব�াস েপাষণ কের েয, োরাই �াধীন এবং সারা িব� োেদর 

েগালাম। েয োেদর পেরায়ানায় নিে �ীকার করেব না, োর জনয েযন আফেসাস ও দুে্রােগর 
েকান েশষ েনই৷ 

োেদর আেরক েনো বেলেছ, (এ বােকয োেদর দে�র �িে ল য কযন) “পুরা িব�বাসীর 

উিচে আেমিরকার দ�ের চাকুরী করা”৷ সুেরাং আুাহ োআলা ও বা�ােদর �িে অহংকার ও 

বড়াইেয়র ে ে� আেমিরকা পভবরবেরী সীমাল�নকারীেদর সােথ সাদৃশযো রােখ৷ 
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আেমিরকার পভবরবেী সীমাল�নকারীেদর সােথ িবেশষে িফরাউেনর সােথ েৃেীয় েযাগসভ� হল, 

�ংস করা হেযা করা ও জনগেনর র�েক হালাল মেন করা৷ এটা িছল েফরাউেনর অবঅা৷ 

েকননা আুাহ োআলা বেলন-  

}ِنَساَءُهمْ  َوَيْسَتْحِيي أَبـَْناَءُهمْ  يَُذبِّحُ  ِمنـُْهمْ  طَائَِفةً  َيْسَتْضِعفُ  ِشيَـًعا أَْهَلَها َوَجَعلَ  اْألَْرضِ  ِيف  َعَال  ِفْرَعْونَ  ِإنَّ {  

অথরহ িন�ই েফরাউন েদেশ ঔযেয �কাশ কেরিছল এবং েথাকার অিধবাসীবৃ�েক িবি্ভ 

েেণীেে িব্� কের োেদর একিট েেণীেক েস অেযি দুবরল কের েরেখিছল, োেদর 

পু�েদরেক েস যবাহ করেো এবং নারীেদরেক েস জীিবে েছেড় িদে৷ �কৃেপে  েস িছল 

িবপযরয় সৃি�কারীেদর একজন৷  সুরা কাসাসত ৪) 

আেমিরকার অবঅাও এমনই৷ কে আবাল-বৃয-বিনোেক েয েস োর েজার-জুলুেমর ি�ম 

েরালাের িপ� কেরেছ োর ইয়�া েনই৷ 

মািকরনী জািে এমন এক জািে যােদরেক অপরাধ �বণোর, খুনাখুিনর ও িব�ময় ফযাসাদ 

সৃি�র িশ া েদয়া হয়৷ এই িবষয়িটেক িফিলপাইেন আে�ালন িনমভ রল করেণর দািয়��া� এক 

মািকরন েজনােরল অিফসার িনজ েসনাবািহনীেদর ওপর পেরায়ানা জারী করেে িগেয়  � কের 

িদেয়িছল৷ েস বেলিছল, “আিম েকান বি� চাই না, আিম শধু চাই েোমরা �ালাও-েপাড়াও কর 

ও হেযা কর৷ েোমরা যেেবশী েপাড়ােব ও হেযা করেব আমােক েেেবশী আন� িদেে 

পারেল, আমােক েেেবশী আন� িদেে পারেল”৷ 

আমরা িকছুেেই ্ুলেে পারব না আেমিরকায় আিদবািস েরড ইি�য়ানেদর হেযাযেজর ঞটনা 

এবং েস বযাপাের মািকরন ইিেহাসিবদ েয চাচলযকর েথয িদেয়িছল েসিট৷ েকান আরবী বা 

েকান মুসিলম নয় বরং মািকরন ইিেহাসিবদই এই েথয িদেয়েছ েয, “িবে�র মেধয এিটই িছল 

সবরবৃহষ সি�িলে হেযাকাক”৷ 

সুেরাং মািকরন জািেেক োেদর েনোরা অপরাধ �বণো ও খুনাখুিন �বণোর মেধযই বড় 

কের  েুেলেছ৷ এ কথা আমরা িনজ েথেক বািনেয় অযথা বেল যাি�না; বরং এর যেথ� 

�মানও রেয়েছ৷ েযমন, মািকরিনেদর ৮৫% জনগনই আফগান িবেরাধী যুেয সমথরন যুিগেয়েছ 

এবং ৮০% জনগন বুশেক ইরাক আ�মেন সহায়ো কেরিছল৷ িচিা কের েদখুন, োরা এমন 
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জািে, যােদর অিধকাংশ মানুষই মুসিলম িব�েক জািলেয় অি�দ� করার জনয ও �ংসামক 

আগন �ারা েদউিলয়া বানাবার জনয সাহাযয সহেযািগো কের থােক৷ সুেরাং এরপরও িক 

োেদর সীমাল�ন ও বাড়া-বািড়র বযাপাের েকান সে�হ থাকেে পােরর 

অেহপর োরা োেদর এ নয্ারজনক কাজেক মািকরিন স্যো র) বেল নামকরণ কের থােক৷ 

�ংস েহাক এই স্যো৷ এটােো েকান স্যোই হেে পাের না; বরং এটা হে� হীনো৷ 

োেদর িনকট এমন েকান ধমর েনই, যা োেদরেক চালায় এবং এমন েকান চািরি�ক 

মভলযেবাধও েনই, যা োেদরেক পিরচালনা কের৷ এজনযই আেমিরকােে আ�মেনর পর বুশ 

অনযানয মািকরিনেদর িনকট জানেে েচেয়িছল েয, োরা  মুসলমানরা) আমােদরেক েদখেে পাের 

না েকন? েহ বুশর েকন েোমােদরেক েদখেে পাের না? েকননা েোমরা মুসলমানেদর ওপর 

জুলুম কেরেছা, োেদর রে�র ে�াে বইেয়েছা, োেদর মা েবানেদর ধষরণ কেরেছা৷ 

এজনযই েফরাউনেক একবার িজজাসা করা হেয়িছল েয, েুিম েকন ঔযেযপভণর হেল? জােনন 

িক,  েফরাউন িক জবাব িদেয়িছল? েস বেলিছল, অিম এমন কাউেক পাইিন, েয আমােক ল য 

বািনেয়েছ৷ অথরাষ আিম এমন কাউেক পাইিন, েয আমােক আদব িশ া িদেয়েছ৷ ফেল আিম 

ঔযেযপভণর হেয় েগিছ৷ 

আমােদর কথা হল, আমরা আুাহ োআলার জনয বরকেময় উ�ম �শংসা করিছ েয, িেিন এ 

যমানায় আেমিরকার জনয এমন কাউেক ৈেরী কের িদেয়েছন, েয আেমিরকােক আদব িশ া 

িদেে পারেব৷ আর িনহসে�েহ োরা হে�ন আুাহর পেথর মুজািহদগণ৷ সারা িব� 

আেমিরকার ্েয় স�� থােক, সারা িব� আেমিরকার সামেন নিে ি�কার কের, সারা িব� 

আেমিরকার জনয শে সহ� িহসাব কেষ৷ েকবল এক েেণীর মানুষই এর বযিে�ম৷ আর 

িনহসে�েহ োরা হে�ন আুাহর পেথর মুজািহদগণ৷ োঁরা আেমিরকার বড়� অহংকার ও 

গবরেক মািটর সােথ িমিশেয় িদেয়েছ৷ এটা মুজািহদেদর �িে আুাহ োআলার দয়া, কযণা, 

অনু�হ ও  অনুক�া ছাড়া আর িকছু না৷ আমরা আুাহ োআলার েদয়া েনয়ামেের কথা 

এজনয আেলাচনা করিছ েযেহেু িেিন আমােদরেক এ কােজর আেদশ িদেয় বেলেছন- 

}َفَحدِّثْ  رَبِّكَ  بِِنْعَمةِ  َوأَمَّا{  

অথরহ েুিম েোমার �িেপালেকর অনু�েহর কথা বয� করেে থােকা৷  সুরা দুহাত ১১) 
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আেরা বেলেছন- 

}َألَزِيَدنَُّكمْ  َشَكْرمتُْ  لَِئنْ {  

অথরহ েোমরা কৃেজ হেল েোমােদরেক অবশযই অিধক িদেবা৷  সুরা ইবরাহীমত ৭) 

সুেরাং সীমাল�নকারী আেমিরকার সােথ পভবরবেরী সীমাল�নকারীেদর এটাই েৃেীয় েযাগসভ�। 
আর ো হে� �ংস করা হেযা করা ও জনগেনর র�েক হালাল মেন করা৷ 

চেুথর ও সবরেশষ েযাগসভ� হল, েফেররবািজ করা, �োরণা করা, কুটৈনিেক েধাঁকা েদয়া, 

অিিনরিহে েমানােফিক করা ও িমথযা ছলনা করা৷ 

আেমিরকা েয এমন, োেে েকান সে�হ েনই৷ োরা েসই মভলনািের অনুসরণ কের যার 

পিরক�না কেরিছল জামরােনর নাষিসবাদী �চারম�ী “েজােসফ েগােয়বলস”৷ োর িনকট একিট 

�িসয মভলনীিে িছল৷ েস বলে, “েুিম িমথযা বলেে থাক, িমথযা বলেে থাক, িমথযা বলেে 

থাক, যে ণ পযরি না মানুষ েোমােক সেযবাদী মেন কের'”৷ মািকরনী �শাসন োেদর �িেিট 

েধাঁকা ও �োরণায় এ মভলনীিেিটরই অনুশীলন কের থােক৷ এ্ােব েস আরব জনগনেক 

েধাঁকা েদয়; বরং েগাটা িব�েকই৷ েস মানুেষর িবেবক-বুিযেক েধাঁকা েদয় ও �োিরে কের৷ 

যােক খুিশ হেযা কের, যােক খুিশ বি� কের, যােক খুিশ অবেরাধ কের, মনমেো যার োর 

সােথ যুেয বািধেয় েদয়৷ এেসব িকছু িকেসর নােম বা িকেসর আড়ােল? “স�াস দমন”! 

বরং আিমেো আশাবািদ েয, আিম একথা বলেলও েকান অিের�নকারী হেবা না েয, আমরা 

গে দশ বষসের গণমাধযেম েয শ�িট সবচাইেে েবশী শেনিছ ো হল, “স�াস দমন”৷  আুাহ 

আপনােদর ওপর রহম কযন) আপনারা িচিা কের েদখুন, আেমিরকা “স�াস দমন” এর 

নােম মানুেষর িবেবক বুিযেক িক্ােব েধাঁকা েদয় ও �োিরে কেরর োেদর েনো ও 

পিরচালকরাও েস্ােবই বা�বোেক উে� েদয়, েযমন েফরাউন স�ািনে নবী হযরে মুসা 

আহ এর বযপাের বেলিছল- 

}اْلَفَسادَ  اْألَْرضِ  ِيف  يُْظِهرَ  أَنْ  أَوْ  ِديَنُكمْ  يـَُبدِّلَ  أَنْ  َأَخافُ  ِإينِّ {  
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অথরাষহ আিম আশ�া কির েয, েস েোমােদর �ীনেক পিরবেরন কের েফলেব অথবা েস 

পৃিথবীেে িবপযরয় সৃি� করেব৷  সুরা মুিমনত ২৬) 

্াবুনর েফরাউন মভসা আহ েক িবপযরয় সৃি�র অপবাদ িদে�  সুবহানাুাহ)রর এ্ােব 

সীমাল�নকারী আেমিরকাও গণমাধযেম োেদর মুেখ আওড়ােনা েোগানগেলা �ারা মানুেষর 

িবেবক-বুিযেক েধাঁকা িদেয় �োিরে কের থােক৷ েযমন �াধীনোর েোগান, নযায়পরায়ণোর 

েোগান ইেযািদ... এবং বেল েয, আমরা মধয�ােচয এেসিছ �াধীনো, সিহ�ুো, গণে� ও 

নযায়পরায়ণো ছিড়েয় েদবার জেনয৷ এটােো অিিনরিহে েমানােফিক ৈব অনয িকছু নয়৷ োরা 

মানুেষর িবেবক বুিযেক েেমনই েবাকা বািনেয় থােক েযমন বানােো েফরাউন৷ েযমন আুাহ 

োআলা বেলন- 

}فََأطَاُعوهُ  قـَْوَمهُ  فَاْسَتَخفَّ {  

অথরহ এ্ােব েস োর স�দায়েক হেবুিয কের িদেলা, ফেল োরা োর কথা েমেন িনেয়েছ৷ 

 সুরা যুখযফত ৫৪) 

োরা োেদর মুেখ আওড়ােনা এসম� েোগান �ারা মানুষেদর িবেবক বুিযেক েবাকা বািনেয় 

থােক৷  

সুেরাং মািকরিন দফের োেদর রা�েক পিরচালনা কের অিিনরিহে েমানােফিক, িমথযা, �োরণা 

এবং বা�বোেক উ�ােনার মাধযেম৷ এজনয আপিন আেমিরকার অবঅান েদেখ অবাক হেবন৷ 

েযমন একিদেক েস খৃ�ান অধুযিষে পভবর ৈেমুরেক ইে�ােনিশয়া েথেক পৃথক হওয়ার জনয 

সাহাযয করেছ ও েজার দািব জানাে� এবং দি ণ সুদানেক পৃথক হওয়ার আে�ালেন সহায়ো 

করেছ ও উ�ািন িদে�৷ 

অপরিদেক েহ আেমিরকা েুিম মুসলমানেদর েসই কা�ীর েথেক েকাথায়, যা আজীবন 

িহ�ুেদর হােে বি� জীবনযাপন করেছ?! েসই িফিলি�ন েথেক েকাথায়, যা আজীবন বি� 

জীবনযাপন করেছ ইয়াহদীেদর হােে?! বরং েযমনিট আিম পভেবরও বেলিছ েয োরা ঐসকল 

েোগান �ারা মানুেষর িবেবক-বুিযেক েধাঁকা িদেয় �োিরে কের থােক إال قوة وال حول وال 

..باهللا  
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�ি�েীয় আেলাচনা� 

ইিেহােসর আেলােক আেমিরকা স�ােসর ধরণ৷ 

েহ মুসলমানগণর আপনারা িক জােনন েয, মানবজািের ইিেহােস সবরবৃহষ স�াসী রা� হে� 

আেমিরকার বরং িবে� স�াসবােদর জনক-ই হে� আেমিরকার সুেরাং আসুন আমরা 

ইিেহােসর পাো উ�াই এবং এই অেযাচারী ঔযেযপভণর সীমাল�নকারী রা� স�েকর 

অিধকাংশ মানুেষর অজানা সব েথয েবিরেয় আসুক৷ 

ইিেহােসর আেলােক আেমিরকা স�ােসর �থম ধরণ হে�, আেমিরকা-ই হে� েসই রা�, েয 

সবর�থম পারমাণিবক েবামা জাপােনর দুিট শহের িনে প কেরেছ৷ 

ি�েীয় ধরণ হে�, আসবাবগে বা সামিরকগে বা রাজৈনিেকগে েমাটকথা সামি�ক্ােব 

ইয়াহদীেদর সহায়ো করা৷ আর এটাই হে� আেমিরকার সবেচেয় বড় স�াসী কমরকাক৷ 

েৃেীয় ধরণ হে�, আেমিরকা একিট িনয়মোি�ক স�াস রা�৷ িক্ােব স�াস রা�? 

আেমিরকা োর জ�কাল েথেকই িব�বযাপী ্য় আে� ও িনয়�ণ িব�ার কের আসেছ৷ েস 

জনগেণর স�দ চুির-লুট কের, োেদর �াধীনো খবর কের, োেদর ভ্ িম জবরদখল কের... 

িবে� িক আেমিরকা স�ােসর েচেয় িবিে ও কদাকার আর েকান স�াস হেে পাের?! োরা 

বা�বোর মুেখর কথাটুকুও েকেড় িনেয়িছল৷ এখন বা�বোই কথা বলেব েয, আেমিরকা ও 

ইয়াহদী শি�ই িব�বযাপী ্য়, আে� ও িনয়�েণর বীজ বপন কের আসেছ৷ এই বা�বোেক 

িক েবাধশি�স�ভ েকান েলাক অ�ীকার করেে পারেব? 

েহ মুসলমানগণর আপনােদর িক জানা আেছ েয, এ যমানায় জুলুম অেযাচার ও সীমাল�েনর 

কমা�ার-ই হে� আেমিরকা?! আেমিরকার ইিেহাস সবর�ের সবরঅােন কােলা ইিেহাস৷ আিম 

আপনােদর একিট উদাহরণ িদি�, আিম সবরদাই দিললি্ি�ক কথা বলেে ্ালবািস৷ এমন 

েকান রা� আেছ, যা আেমিরকার আকা�া পভরেণ সাড়া েদয়না, আেমিরকার কথা েশােননা, 

আেমিরকােক মানয কেরনা, আেমিরকার আেদেশ নিে �ীকার কেরনা? আপনারা িক জােনন, 

আেমিরকা এজনয  োেদরেক বেশ আনার জেনয) িক কের?! েস োেদরেক অথরৈনিেক সংকেট 

েফেল৷ ফেল িনরীহ অসহায় জনগণ  ুধােুর িদনািেপাে করেে থােক৷  
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েযমনিট কেরেছ ইরােক৷ েসখােন দশ বষসেররও েবশী সমেয় এক িমিলয়েনর েবশী ইরাকী 

িশশেক িননুর অথরৈনিেক অবেরােধর মাধযেম হেযা করা হেয়েছ এবং আফগািন�ােন ইমারেে 

ইসলািময়ার সময়কােল যখন আেমিরকা অথরৈনিেক অবেরাধ সৃি� কের েখন পেনেরা হাজার 

আফগানী িশশ মৃেুযবরণ কেরিছল৷  

আেমিরকা আুাহ ও োঁর রাসুেলর �িে িবে�ষপভণর একিট সীমাল�নকারী কােফর জািে, েস 

আুাহর িকোবেক কলুিষে ও  অবমাননা কেরেছ৷  

েহ স�ািনে পাঠকর আপনােদর িক জানা আেছ েয, আেমিরকাই িব�বযাপী স�াসবােদর  া�া 

উে�ালনকারী ও র ক৷ িবে� স�াসবাদেক েয পৃনেপাষকো কের েস হে� আেমিরকা৷ 

অনযথায় ইসরাইলেক মদদ িদে� েক? আফগািন�ানেক �ংস কেরেছ েক? ইরাকেক িবনাশ 

কেরেছ েক? জনগেণর স�দ লুট কের েক? 

এজনয আিম পভণর  �্ােব বিল েয, আেমিরকা মনুষযে�র দুশমন৷ শধু মুসলমানেদর নয়, বরং 

সকল জনেগানীর দুশমন৷ এর �মান কৃ�া� আি�কানেদর িজজাসা কযন, জাপানীেদর 

িজজাসা কযন, দি ণ আেমিরকানেদর িজজাসা কযন, েযখােন িমিলয়ন িমিলয়ন মানুষেক 

িনমরম্ােব হেযা করা হেয়েছ৷ 

আর আেমিরকানেদর হেযাযেজর পযিেিটও বড় পাশিবক ও নৃশংস, মানিবকোর েলশ পযরি 

োেে বািক থােকনা৷ োরা ঞনবসিেপভণর এলাকায় টনেক টন েবামা এমন মুষলধাের িনে প 

করেে থােক েয, েযন েকান জনমানবহীন িবরান পাহােড় োরা ো িনে প করেছ৷ 

জাপােনর কথাই িচিা কযন, েসখােন একরােে মািকরন িবমােনর েগালা বষরণ �ারা দুইল  

মানুষেক হেযা করা হেয়েছ৷ এখন বু ুন েয, আেমিরকা িক্ােব শধু মুসলমানেদর নয় বরং 

মনুষযে�র-ই দুশমনর িচেন, েকািরয়ায় ও কে�ািডয়ােে যু�রা� কেয়ক িমিলয়ন মানুষেক হেযা 

কেরেছ৷ এই হে� অমুসিলমেদর সােথ কুফরীর সরদার সীমাল�নকারী আেমিরকার অপরাধ 

সমভহ৷ 
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এজনয আিম পভণর  �ো ও আঅার সােথ বিল েয, আেমিরকা না মােন েকান আইন-কানুন, না 

মােন েকান রীিে-�থা, আর না মােন েকান ওয়াদা-�িে�িে৷ বরং েস েকবলই োর বযি��াথর 

উযােরর জনয ও বযি�গে িনয়�ণ �িেনা করার জনয িনরলস �েচ�া চািলেয় থােক৷ 

আর মুসিলমেদর সােথ আেমিরকার অপরাধসমভহ বেল কখেনা েশষ-ই করা যােবনা৷ োেদর 

চাদর সবরদা মুসলমানেদর রে� রি�ে থােক৷ মুসলমানেদর র� োেদর অি্ধােন বনয�াণীর 

রে�র মান রােখ, যার েকানই দাম েনই৷ এজনয োরা সবরদা ইসলামেক কদাকার আকৃিেেে 

রপ িদেয় থােক৷ আিম আপনােদরেক এর কেয়কিট দিলল িদি�ত- 

�থমে োরা আমােদর ি�য় রাসুল সাুাুাহ আলাইিহ ওয়াসাুামেক আখযা িদেয় থােক 

“বযিে�মধমরী ও অিনয়মোি�ক পুযষ” বেল৷ এবং োেদর �ুলগেলােেও ো িশ া েদয়া হয়৷  

আুাহ োেদরেক �ংস কযনর িবিাি হেয় োরা েকাথায় চলেছ?       

ি�েীয়ে আেমিরকা িকছু সংখযক চলিচ� ৈেরী কেরেছ, যার সবকিট ইসলাম ও মুসলমানেদর 

মানহানী কের থােক এবং েসখােন ইসলােম নারীর মযরাদােক খাট কের েদখােনা হেয়েছ এবং 

েসখােন সম� িহং�ো স�াসবাদ ও সিহংসোমভলক আচরণেক আরব ও মুসলমানেদর সােথ 

জুেড় েদয়া হেয়েছ৷   

অথচ আেমিরকান বািহনী পেনর বষসর আেগ েসামািলয়ায় হাজার হাজার েসামািলয়ানেক হেযা 

কেরেছ এবং আফগািন�ােন �ুেসড যুেযর সভচনালে� মা� িেনমােসর মেধযই পচাশ হাজার 

আফগানীেক হেযা কেরেছ, যােদর অিধকাংশই িছল েবসামিরক৷ আর এসবই সংঞিঠে হয় 

মািকরন িবমােনর েগালা বষরেণ৷ এছাড়াও োরা েসই আেমিরকান অ� -যা আেমিরকার 

সহেযািগোয় হােে িনেয় দাঁিড়েয় আেছ ইসরাইল- ো �ারা হাজার হাজার িফিলি�িন বৃয িশশ 

ও নারীেদর হেযা কেরেছ৷  

এই হে� মুসিলমেদর সােথ আেমিরকানেদর অপরােধর িকছুটা নমুনা৷ োই বুশ িঠকই 

বেলিছল, যখন েস বেলিছল, “এটা হে�  পযােল�াইন উযােরর জনয) খৃ�ানেদর ধমরীয় যুয”৷ 

কথািট েস ঞুেমও বেলিন বা োর মুখ ফে�ও কথািট েবর হয়িন, েযমনিট অেনেক ধারণা কের 

থােক৷ বরং বুশ যুযকালীন সমেয় মািকরনেদর েচেনাটুকুই বয� কেরেছ৷ 
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এজনয আমরা বিল, মানবজািের ইিেহােসর িনিরেখ পি�মা খৃ�ানরাই সবচাইেে বড় স�াসী৷ 

হযাঁ, এেে  এ স�ােসর মাধযেম) আেমিরকার িকছুটা অজরন হেলও েস িবজয় লা্ করেে 

পােরিন৷ িকছু অজরন করা এক িজিনস আর িবজয় লা্ করা আেরক িজিনস৷ আমরা যিদ 

ইসলাম-মুসলমান ও িজহাদ-মুজািহদেদর িবযেয যুয করার কারেণ আেমিরকার েয  য়- িে 

ও েলাকসান হেয়েছ ো িনেয় ্ািব, োহেল েদিখ েয, ো আেমিরকার অজরেনর েুলনায় 

কেয়কগণ েবিশ৷  

 

আেমিরকার আশার গেড়বািল 

েহ ি�য় সুধীর আেমিরকা সবর�থম যখন ইসলাম ও মুসলমানেদর যুেয জড়ায় েখন েস 

ে্েবিছল  মুসলমানরা িনহ� দরেবশ, োেদর কােছ িকছুই েনই! না আেছ ফাইটার!  না আেছ 

টযাংক! না আেছ িমসাইল! না আেছ অনযিকছু! িকক আুাহ োআলা �ীয় দয়া কযণা অনু�হ ও 

েগৗরব  মোয় আফগািন�ান, ইরাক, েসামািলয়া ও আরব উপ�ীেপ আেমিরকার কৃ� 

েচহারােক মুজািহদেদর বশী ভ্ ে কের িদেয়েছন৷ ফেল োরা আেমিরকার অহংকার ও গবরেক 

পদদিলে কের মািটর সােথ িমিশেয় িদেয়েছ, েযমনটা আিম পভেবরও বেলিছ৷ অেএব েহ 

মুজািহদগণর আপনারা েসই অবাধয-উে�িজে ষাড়িটর গিেেরাধ কযন, েয পৃিথবীেে িবপযরয় 

সৃি� করেছ, আুাহর বা�ােদর িনধন করেছ এবং পিব� ব�সমভহেক কলুিষে করেছ৷ 

আপনারা োেক থামান িনেজেদর র� জান ও মাল �ারা, আুাহ োআলা আপনােদরেক 

োওিফক ও বরকে দান কযন৷ 
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�েৃেীয় ও সবরেশষ আেলাচনা� 

সৃি�কুেলর বযাপাের আুাহ োআলার নীিেমালা৷ 

আিম বলিছ েহ ি�য় সুধীর েয বযি� আেমিরকার অবঅা িনেয় িচিা িফিকর করেব, িবেশষ কের 

আমােদর আেমিরকা স�ােসর ধরণ েুেল ধরার পর েকান েবাধশি� স�ভ েলাক একথায় 

আর সে�হ করেব বেল মেন হয়না েয, বা�িবক পে  আেমিরকাই িব�স�াসবােদর মভল, 

আেমিরকাই িব�-অিনে�র মভল, আেমিরকাই িব�-অনযােয়র মভল, আেমিরকাই িব�-ে��াচািরো 

ও সীমাল�েনর মভল৷ 

েয বযি� আেমিরকার অবঅা িনেয় গ্ীর্ােব িচিা িফিকর করেব এবং সৃি�কুেলর বযাপাের 

আুাহ োআলার নীিেমালা িনেয় পযরেব ণ করেব, োর এ বযপাের েকান সে�হ রেব না েয, 

আেমিরকা আুাহ �দ� শাি� আযাব ও �ংেসর �েী ার �হর গনেছ৷ েকননা আুাহর 

নীিেমালায় েকান পিরবেরন আেসনা৷ েেব আমরা েকান গােয়ব জানার দািব করিছনা; বরং 

গােয়ব জানার দািব করা েথেক আমরা আুাহর িনকট পানাহ চাই৷ এবং আমরা এই দািবও 

কির না েয, ো মুজািহদেদর হােেই হেব; বরং  এেটুকু বিল েয,) েস �ংসিট আসেব 

আুাহর প  েথেক৷ িেিন োেক বযাপক্ােব �ংস করেবন এবং োর শি�েক িছভ-িবি�ভ 

কের িদেবন; েকননা েকান জািে কুফির, েগামরাহী, অনযায়, পৃিথবীময় ফযাসাদ িব�ার ও 

আুাহর পেথ বাধা দােন এই পযরি আেগ বােড়িন যেটুকু েবেড়েছ এই আেমিরকা৷ আুাহ 

োআলা োঁর পিব� েকারআেন কারীেম বেলন- 

}ظَاِلَمةٌ  َوِهيَ  اْلُقَرى َأَخذَ  ِإَذا رَبِّكَ  َأْخذُ  وََكَذِلكَ {  

অথরহ আর এযেপই েখন িেিন েকান জনপেদর অিধবাসীেদরেক পাকড়াও কেরন যখন োরা 

অেযাচার কের৷  সুরা হদত ১০২) 

আর আেমিরকা েয, জুলুম ঔযেয ও সীমাল�েনর সকল পথই মািরেয় এেসেছ এেে েকান 

সে�হ েনই- 

}َشِديدٌ  أَلِيمٌ  َأْخَذهُ  ِإنَّ {  
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অথরহ িনহসে�েহ োঁর পাকড়াও হে� অেযি কেঠার য�নাদায়ক৷  সুরা হদত ১০২) 

োই আমরা মহামভলযবান আরেশর মািলক মহামিহম আুাহর দরবাের �াথরনা কির, �াথরনা কির 

োঁর দাপট  মো অহ�ার ও আমগিরমার েদাহাই িদেয়!   

েহ আুাহর েুিম আেমিরকা ও োর িম�েদরেক পাকড়াও কর... 

েহ আুাহর েুিম আেমিরকায় দা�া ছিড়েয় দাও, োেদর মাে  সকল �কার ফাটল ও অৈনকয 

ৈেরী কের দাও, োেদর ওপর বড় বড় েবশী েবশী বালা-মিসবে ও দুেযরাগ ে�রণ কর... 

েহ আুাহর েুিম আেমিরকার ওপর আযাব-গযব ও শাি� অবেীণর কর... 

েহ আুাহর েুিম আেমিরকায় বনযা-�াবন টেনরেডা-সাইে�ান ও ভ্ িমক� ে�রণ কর... 

েহ আুাহর েুিম োেদর অথরনীিেেে ধস নািমেয় দাও, োেদর িবমানগেলােক ভ্ পািেে কর, 

োেদর টযাংকগেলােক �ংস কর... 

েহ আুাহর েুিম আমােদরেক োেদর  বযাপাের েোমার আ�যরজনক কুদরে েদখাও... 

..العاملني رب هللا احلمد أن انادعو  وآخر  

وسلم وصحبة آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى  


